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PAIMENNUSKOE JA PAIMENNUSTAIPUMUSKOESÄÄNNÖT
(paimentaville roduille FCI:n roturyhmistä 1, 2 ja 5, poissulkien bordercolliet ja kelpiet)

Hyväksytty Kennelliiton valtuustossa 27.11.2011. Voimassa 1.5.2012 alkaen.
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PAIMENNUSKOE JA PAIMENNUSTAIPUMUSKOESÄÄNNÖT (PAIM, PAIM-T, PAIM-E)
(paimentaville roduille FCI:n roturyhmistä 1, 2 ja 5, poissulkien bordercolliet ja kelpiet)

1 PAIMENNUSKOE JA PAIMENNUSTAIPUMUSKOKEET JA KOKEIDEN TARKOITUS

Paimennuskokeiden tarkoituksena on selvittää koirien paimennusominaisuudet jalostusta ja koirien työkäyttöä varten sekä
testata ohjaajien taitoa kouluttaa koira paimennustehtäviin.

Paimennustaipumuskokeen tarkoituksena on testata luontaisia paimennustaipumuksia.

Paimennuskokeen kilpailuluokkiin osallistumisoikeuden saavuttamiseksi oikeuttavan paimennuksen esikokeen
tarkoituksena on arvioida koirille jo opetettuja paimennustaipumuksia.

Paimennuskokeen, kilpailuluokkineen tarkoituksena on testata koiran kykyä selviytyä jokapäiväisessä paimennustyössä.

Nämä säännöt kattavat lampaiden paimennuskoe, - esikoe sekä paimennustaipumuskokeiden säännöt ja ohjeet.

Kokeista ja niiden säännöistä ja ohjeista vastaa Suomen Kennelliiton alainen paimennuskollegio.

Kokeet järjestetään näiden sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti.

2 OSALLISTUMISOIKEUS JA SEN RAJOITTAMINEN

Kokeisiin saavat osallistua kaikki paimentavat rodut FCI:n roturyhmistä 1, 2 ja 5, poislukien bordercolliet ja kelpiet.
Lisäksi muun rotuinen ja Kennelliiton FIX-rekisteriin merkitty koira saa koeoikeuden, kun se on suorittanut paimennuksen
esikokeen hyväksytysti. Hyväksytysti esikokeen suorittanut koira saa siitä pöytäkirjan, jonka omistaja on velvollinen
esittämään, kun koira ilmoitetaan viralliseen paimennuskokeeseen. Osallistumisoikeuden tarkistaa koetoimitsija tai
ylituomari.

Kokeen järjestäjällä on oikeus rajoittaa osallistuvien koirien lukumäärää, jos koejärjestelyt niin vaativat.

Kokeisiin osallistuvan koiran on oltava merkitty Kennelliiton hyväksymään koirarekisteriin.

Koiran on oltava Suomen Kennelliiton määräysten mukaisesti rokotettu ja tunnistusmerkitty.

Kokeisiin eivät saa osallistua:
 sairas koira
 narttu 30 vrk ennen odotettua penikoimista ja alle 42 vrk penikoimisen jälkeen
 selvästi arka tai liian aggressiivinen koira
 koira joka ei täytä Kennelliiton antidopingsäännön vaatimuksia

3 JÄÄVIYDET

Kulloinkin voimassa oleva Kennelliiton sääntö (Liitevihko)

4 KOKEESEEN OSALLISTUVAN VASTUU

Ilmoittautuessaan kokeeseen ohjaaja sitoutuu vapaaehtoisesti noudattamaan koesääntöjä ja ohjeita ja näin ollen vastaa
koiralle aiheutuneista ja koiran kokeen aikana aiheuttamista vahingoista.

Paimennettavien eläinten suhteen on noudatettava erityisen tarkkaa huolenpitoa.

5 KOKEEN ANOMINEN

Kokeet anotaan ja järjestetään näiden sääntöjen sekä koeohjeiden mukaisesti.

Koetta anovan yhdistyksen tulee olla Kennelliiton jäsen. Kokeen järjestelyistä huolehtii järjestävä yhdistys.
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5.1 ANOMISEN MÄÄRÄAIKA
Koe on anottava Kennelliiton kulloinkin määräämänä aikana.

Järjestävä yhdistys toimittaa koeanomuksen sen kennelpiirin hallitukselle, jonka alueella koe järjestetään.

6 KOKEIDEN AJANKOHDAN SIIRTO TAI PERUUTAMINEN

Kulloinkin voimassa oleva Kennelliiton yleinen sääntö (Liitevihko)

Koe voidaan lisäksi perua, mikäli kokeen anomuksessa mainitusta osanottajamäärästä ei ole ilmoittautunut enempää kuin
puolet.

7 KOKEEN YLITUOMARI

Koetta johtaa ja siitä vastaa Kennelliiton pätevöimä ko. koemuodon ylituomari.
Arvostelevalta tuomarilta vaaditaan ylituomaripätevyys.
Arvostelevana tuomarina voi myös toimia FCI:n hyväksymän kennelkeskusjärjestön virallisia tuomareita. Näiden
tuomareiden arvosteluoikeuden tarkastaa järjestävä yhdistys.

8 ILMOITTAUTUMINEN KOKEESEEN JA SIITÄ POIS JÄÄMINEN

8.1 Ilmoittautuminen
Kokeeseen ilmoittaudutaan järjestäjän ohjeiden mukaisesti. Maksettu ilmoittautuminen vahvistetaan järjestäjälle
kirjallisesti, annettujen ohjeiden mukaisesti.

Koepaikalla osallistujan on ilmoittauduttava järjestäjälle viimeistään tuntia ennen ilmoitettua kokeen alkamisaikaa.
Osanottaja, joka ei ole koepaikalla ajoissa ilmoittautunut kokeen järjestäjälle, voidaan sulkea pois kokeesta.

8.2 Osallistumismaksu
Osallistumismaksun määrää kokeen järjestäjä.

Osallistumismaksua ei makseta takaisin, jos ilmoitettu koira jää pois kokeista tai jos kokeesta vastaava tuomari kieltää
sen osallistumisen.

Jos ilmoittautumisen yhteydessä annetut tiedot ovat virheellisiä tai puutteellisia, voidaan koiralta kieltää osallistumisoikeus
ilmoitettuun kokeeseen. Osallistumismaksua ei tällöin makseta takaisin.

Osallistumismaksu maksetaan takaisin, jos kokeesta vastaava tuomari osallistujista riippumattomista syistä peruu kokeen
tai sen jonkun luokan tai jos osallistuja esittää lääkärintodistuksen, joka estää kokeeseen osallistumisen. Poisjäämisestä
on ilmoitettava kokeen järjestäjälle ennen kokeen alkua ja lääkärintodistus on esitettävä kolmen vuorokauden sisällä
viimeisestä koepäivästä lukien.

Jos koe joudutaan peruuttamaan sääolosuhteiden takia, osallistumismaksua ei makseta takaisin.

9 ARVOSTELU JA KÄSITTEET

Arvostelussa noudatetaan kansainvälisiä paimennuskoe ja paimennustaipumuskoesääntöjen suoritus- ja arvosteluohjeita,
jotka on hyväksytty FCI:n hallituksen kokouksessa.
Tulkinnan varaisissa tilanteissa noudatetaan FCI:n voimassaolevia koeohjeita, kuitenkin Suomen eläinsuojelusäädökset
huomioiden.
Kokeesta vastaava tuomari on oikeutettu sallimaan uusinnan, jos koesuoritus on häiriintynyt koirasta tai ohjaajasta
riippumattomasta syystä. Kokeissa otettuja videokuvauksia ei voida käyttää perusteina arvostelun muuttamiseen tai
suoritusten uusimiseen.

Kokeisiin liittyvät käsitteet

1. Koiranohjaaja keskeyttää koesuorituksen aikana Luopui
2. Tuomari keskeyttää koesuorituksen Keskeytettiin
3. Koira suljetaan pois kokeesta Suljettu

Tarkemmat ohjeet keskeyttämisestä ja sulkemisesta löytyvät sääntöihin liittyvistä ohjeista.
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10 KOKEET, KOKEIDEN ARVOSTELUPERUSTEET, KOELUOKAT, PISTEET JA PALKINTOSIJAT

10.1 Paimennustaipumuskoe

Luonnolliset taipumukset: fyysinen olemus, tottelevaisuus, sosiaalisuus ja asenne.
Paimennustaipumus: kiinnostus laumaan, laumaan lähestyminen ja lauman kohtaaminen

Hyväksytty - Koira on suorittanut luontaisia paimennustaipumuksia arvioivan testin hyväksytysti.
Hyväksyttyä testiä ei voi suorittaa uudelleen.

Hylätty - Koiran testin aikana osoittama aggressiivisuus, arkuus, selkeä saaliskäyttäytyminen laumaa kohtaan tai yleinen
hallitsemattomuus ovat paljastaneet että koira ei välttämättä sovellu lauman kanssa työskentelyyn. Hylättyä testiä ei voi
suorittaa uudestaan.

Uusintamahdollisuus- Jos koira ei osoita mielenkiintoa laumaa kohtaan tai osoittaa vähäistä mielenkiintoa ei testiä
hyväksytä ja se voidaan suositella uudelleentestattavaksi myöhemmin uudestaan kolmen kuukauden sisällä
ensimmäisestä testauksesta, mikäli koiran ikä ei ole yli 24 kuukautta.

Koiran ominaisuudet ja työskentely arvioidaan näiden sääntöjen liitteenä olevien ohjeiden mukaisesti.

10.2 Paimennuksen esikoe

Esikokeen tarkoituksena on arvioida koirien paimennustaipumuksia ja se toimii esikokeena osallistumisoikeuden
saavuttamiseksi paimennuskokeen kilpailuluokkiin.

Esikokeeseen voivat osallistua yli vuoden ikäiset koirat.

Paimennustaipumuksista arvioidaan: työskentelyasenne, tottelevaisuus, oma-aloitteisuus ja herkkyys laumaan ja
ohjaukseen nähden. Arvioinnissa tarkkaillaan myös ohjaajan tilannetajua sekä paimennettavien eläinten lajityypillisen
käyttäytymisen tuntemusta, jotta hän pystyy ohjaamaan koiraa oikein. Tuomari arvioi koiran käyttäytymistä koko
koesuorituksen ajan

Kokonaispistemäärä on enintään 100 pistettä. Hyväksyttyyn suoritukseen on saatava vähintään 60 pistettä.

Hyväksytty tulos:
 90-100 pistettä ERINOMAINEN
 80- mutta vähemmän kuin 90 pistettä ERITTÄIN HYVÄ
 70 mutta vähemmän kuin 80 pistettä HYVÄ
 60 mutta vähemmän kuin 70 pistettä TYYDYTTÄVÄ
 Alle 60 pistettä EI HYVÄKSYTTY

Koiran ominaisuudet ja työskentely arvioidaan näiden sääntöjen liitteenä olevien ohjeiden mukaisesti.

10.3 Paimennuskoe

Paimennuskokeen tarkoituksena on testata sekä arvioida koiran kykyä selviytyä paimennustyössä.

Ennen kuin koira voi kilpailla koeluokissa, on sen läpäistävä paimennuksen esikoe.

Kokeessa edellytetään eläinten hyvää ja stressaamatonta kohtelua sekä reilua kilpailuhenkisyyttä.
Koiran ja ohjaajan yleisiä toimintatapoja ja niiden mielekkyyttä arvostellaan tilannekohtaisesti koko kisasuorituksen ajan.

Arvostelussa painotetaan kolmea osa-aluetta:
käskyt
tottelevaisuus, kuuliaisuus
aktiivisuus, intensiivisyys, herkkyys, asenne laumaa kohtaan ja yleinen käyttäytyminen.
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Paimennuskokeessa arvostellaan seuraavat osat:
aitaus/häkki
ohitukset
kuljetus/ohjaaminen,
pysähdykset
toimintatapojen arviointi.

Paimennuskoeluokat ovat: 1, 2 ja 3

Vähimmäispisteet hyväksyttyyn ja luokanvaihtoon oikeuttavaan tulokseen on vähintään 70 % enimmäispistemäärästä

Luokkien suorittaminen hyväksytysti vaatii, että pisteitä on ansaittu seuraavasti:
 Luokka 1, vähintään 52.5 pistettä 75 pisteestä
 Luokka 2, vähintään 70 pistettä 100 pisteestä
 Luokka 3, vähintään 105 pistettä 150 pisteestä

Erinomainen: vähintään 80 % enimmäispisteistä
Erittäin hyvä: vähintään 70 % mutta alle 80 % enimmäispisteistä
Hyvä: vähintään 60 % mutta alle 70 % enimmäispisteistä
Hylätty: alle 60 % enimmäispisteistä

Pisteiden vähennykset suorituksista sekä aikarajan ylitykset ja hylkäämisperusteet määritellään tarkemmin
arvosteluohjeessa.

Koira saa siirtyä seuraavaan luokkaan, kun se on saanut hyväksytyn tuloksen ko. luokassa.
Koiran on siirryttävä seuraavaan luokkaan, kun se on saanut kolmasti hyväksytyn tuloksen.
Alempiin luokkiin palaaminen ei ole sallittua.

Kokeen ylituomari voi missä tahansa radan vaiheessa keskeyttää koiran suorituksen ja määrätä uusinnan joko koko
radalle tai jollekin radan osa- alueista, mikäli tilanne niin vaatii.
Osittaisen uusinnan tullessa kyseeseen, siihen saakka ansaitut pisteet pysyvät voimassa.

Koiran ominaisuudet ja työskentely arvioidaan näiden sääntöjen liitteenä olevien ohjeiden mukaisesti.

11 KOIRAN LOUKKAANTUMINEN

Koiran loukkaantuessa on sen koesuoritus keskeytettävä ja keskeyttämisestä päättää ylituomari.
Ennen keskeyttämistä suoritettu arvostelu jää voimaan.

12 KOKEIDEN TULOKSET

Kokeen toimitsija tarkastaa kaikki laskelmat ja huolehtii tulosten merkitsemisestä Kennelliiton koepöytäkirjalomakkeelle
sekä koirakohtaisille lomakkeille ja jättää ne viipymättä ylituomarin tarkastettaviksi. Ylituomarin on vahvistettava lomakkeet
nimikirjoituksellaan ja vahvistettava valionarvoon oikeuttavat tulokset.

Koetoimikunnan on lähetettävä ylituomarin tarkastamat ja vahvistamat koepöytäkirjat sekä koirakohtaiset pöytäkirjat viikon
kuluessa kokeen päättymisestä koeluvan myöntäjälle.

13 MUUTOKSET SÄÄNTÖIHIN

Muutokset näihin sääntöihin hyväksyy Kennelliiton valtuusto, paimennuskollegion esityksestä.

Säännöt ovat voimassa valtuuston hyväksymässä muodossa vähintään viisi (5) vuotta. Erityisen painavista syistä voidaan
Kennelliiton hallituksen esityksestä esittää niihin muutoksia myös aikaisemmin.

14 MUUT OHJEET

Näihin sääntöihin liittyvät Suomen Kennelliiton hallituksen, paimennuskollegion esityksestä, vahvistamat erilliset kokeiden
arvostelu-, ylituomareiden- sekä koetoimitsijoiden koulutusohjeet, rataohjeet sekä koiran ohjaajan ohjeet.
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15 VALITUKSET

Valitusmenettelynä käytetään Suomen Kennelliiton kulloinkin voimassaolevaa valituskäytäntöä.

16. KENNELLIITON HALLITUS VOI PAKOTTAVISTA SYISTÄ RAJOITTAA KOKEISIIN JA KILPAILUIHIN
OSALLISTUMISTA TAI ANTAA MUITA NIIDEN TOIMEENPANOA KOSKEVIA ERIKOISMÄÄRÄYKSIÄ.

Sääntöjen liitteenä on Kennelliiton yleisiä kokeita ja kilpailuja koskevat säännöt ja ohjeet (liitevihko)


